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SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 REFERAT FRA TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2018 KL. 17.00 – 19.00 

MØDELOKALE 1 
 
Mette Ingerslev, Lene Langelund, Martin Merrild, Mette Bak Odder, Gitte Bertelsen, Mette Storm 
Sonn, Rasmus Kofod, Tina Bomholt,  
Fra elevrådet: Frida og Katrine begge fra 8 C. frid1797@dblit.dk  kath6346@dblit.dk 
 
Fraværende: Tatjana Meedom.  
 
 
 

Godkendelse af referat fra sidst  Godkendt. 

Nyt fra ledelsen  Rene - pedel medhjælper - er begyndt 2 ti-
mer om dagen. 
1 december får vi en psykolog.  
Uge 38 er første fag uge - fantastisk i det 
fine vejr. Der er lejrskole på Bornholm og i 
København. 
Tanja er nu ansat fuldtid - dels på kontoret 
og dels på biblioteket. 
God ide til lærernes dag den 5 oktober? 

Nyt fra elevrådet  Frida og Katrine præsenterede sig. 
På første møde blev der nedsat et udvalg, 
som skal organisere konkurrencer i udeare-
alet foran skolen. 
Der ønskes en vandautomat i stueplan i 
sydfløjen.  

Nyt fra formanden 

Opsamling på indlæg v/forældremøder 
 

 Invitation fra Tour bestyrelse. Det er på 
samme dato som der er planlagt bestyrel-
sesmøde. Tilmelding til Leif inden den 3 ok-
tober. Bestyrelsesmødet aflyses. 
Mette refererede fra et forældremøde. Det 
gav anledning til, at der skal være mere 
klare rammer for afholdelse af møderne. 

Skolebestyrelsens overordnede mål og 
prioriteringer for det kommende skoleår. 
Bestyrelsesmedlemmernes egen mærke-
sag 

 God sprogbrug. Tale pænt og ordentligt til 
hinanden. 
Traditioner og fællesskab. Lone er tovholder 
i en fremstilling af et visuelt materiale, der vi-
ser skolens fællesskaber og traditioner. 
Pleje og forankre det vi har og gør, og få det 
udbredt. 

Herning By Projekt 
Bilag: "Herningsholmskolen" og "Østbyens 
Børnehuse" 

2 
bi-
lag 

Der ønskes en opdatering af skolens hjem-
meside. Skolebestyrelsen vil gerne deltage 
og bidrage i revisionen af hjemmesiden. 
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Der arbejdes videre med Herning By Pro-
jekt. 

Revidering af: 

"Det gode forældresamarbejde" 
"Antimobbestrategi" 

2 
bi-
lag 

Lone arbejder videre med folderen ”Det 
gode forældresamarbejde”: Må vi selv kon-
takte en grafiker? Kan folderen gøres min-
dre ”tekst tung”? 
Folderen bør være klar til skoleindskrivnin-
gen i december - januar. 
”Antimobbestrategi” - kan kædes sammen 
med ”Tal pænt til hinanden”. Folk skal vide 
den findes. 

Evt.  Til næste møde: 
-kommunikationsstrategi - hvad vil vi med 
kommunikationen - og hvordan? FX Face-
book. 
 

   

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Verner Østergaard.   


